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Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

                Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  informuje , że 
do zaproszenia  na dostawę  odczynników do oznaczania alkoholu etylowego we krwi , testów do oznaczania  
Borrelia i schorzeń autoimmunologicznych metodą Western blot  wraz z dzierżawą aparatu oraz badań z zakresu
alergologii z dzierżawą wytrząsarki laboratoryjnej oraz skanera wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1  do zadania nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów blot do diagnostyki boreliozy  o następującym
składzie:
a)  W  klasie  IgG:  rekombinowane  (VlsE  Borrelia  burgdorferi,  VlsE  B.  garinii,  VlsE  B.  afzelii,  lipidy

charakterystyczne  dla  fazy  późnej:  lipid  Borrelia  afzelii,  lipid  Borrelia  burgdorferi,  p83,  p41,  p39,
wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18)  ?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza zaoferowane testy.

b)  W klasie IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41),
 i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25)
z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii  ?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza zaoferowane testy.
                                           
Pytanie nr 2  do zadania nr 2:
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których antygen p18 występuje na paskach 
tylko klasie IgG i pochodzi z B. burgdorferi sensu stricto, a białko OspC w klasie IgG z B. burgodrferi sensu 
stricto,  B.afzelii oraz B. garinii zaś w klasie IgM z B.burgodrferi sensu stricto,  B. afzelii ,B.gariniii B. 
spielmanni ?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza zaoferowane testy.

Pytanie nr 3  do zadania nr 2:
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w pozycji  1 i 2  testów, które zawierają na pasku linię 
kontrolną wskazującą na poprawność inkubacji oraz linie kontrolne dla koniugatu IgG i IgM?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4  do zadania nr 2:  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w pełni automatycznego z możliwością 
wykonywania max. 44 badań jednocześnie, z funkcją kombinacji różnych parametrów podczas jednej sesji ?

Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza w pełni automatyczny analizator z wydajnością max 44 badań 
jednocześnie. 
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